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Č.j. 338/02/2019 

 

Z Á P I S    A    U S N E S E N Í 
č. 4/2019 

o průběhu zasedání 

zastupitelstva obce Malá Štáhle 

konaného dne 10.6.2019 v 18.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle 
 
 

Přítomni: Ladislav Podhorský, Ing. Jiří Dvořák, Bc. Petra Neshodová, David Janík, Petr 

Kročil, Milan Mackura  

Nepřítomni: Vladimír Studený 

Ostatní přítomni: Jana Dohnalová, Vladimír Neshoda 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ladislav Podhorský.  
 

Uvedl, že z celkového počtu 7 členů zastupitelstva obce se do zahájení zasedání dostavilo 6 

členů, což je nadpoloviční většina, takže zastupitelstvo obce je schopno se usnášet. 

Provedením zápisu byla určena Bc. Jana Horňáčková. 

Ověřovateli zápisu Bc. Petra Neshodová a Petr Kročil. 

 

Navrhl tento program jednání zasedání zastupitelstva obce: 

1. Kontrola usnesení č.3/2019 

2. Schválení závěrečného účtu za rok 2018 

3. Schválení účetní závěrky za rok 2018 

4. Informace k VPP na rok 2019 

5. Směna pozemků 

6. SMO sbírka na podporu pozůstalým 

7. Různé: 

 Pouť 23.6.2019 
 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce.  
Schváleno všemi přítomnými. 

 

Záznam průběhu jednání: 

 

Ad. 1  Usnesení ze zápisu č.3/2019 ze dne 29.4.2019 jednání zastupitelstva obce jsou splněna. 

 

Ad. 2  Návrh Závěrečného účtu obce Malá Štáhle byl zveřejněn na úřední desce, včetně 

povinných příloh, v době od 23.5.2019 do 11.6.2019 a byl projednán s občany na 

veřejné schůzi dne 31.5.2019. Nebylo k němu připomínek. Nedílnou součástí 

Závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2018 se závěrem, že při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. 

za rok 2018 nebyly dle § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky a nebyla 

zjištěna rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku 

v budoucnosti.  
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Usnesení č. 2:  Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malá Štáhle za rok 

2018, se souhlasem s celoročním hospodařením, bez výhrad. 

Pro: 5 přítomných členů ZO, proti: 0, 1 člen ZO se zdržel hlasování 

Závěrečný účet obce za rok 2018 byl schválen. 

 

Ad. 3  Zastupitelé po předložení podkladů, které jsou zapotřebí ke schválení účetní závěrky  

a jsou definovány ve vyhlášce č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schválení účetních 

závěrek, zejména pak rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty, dále pak inventarizační 

zpráva za rok 2018 a výsledek kontroly hospodaření obce, zjistili, že účetní závěrka 

poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví o finanční situaci obce. 

 

Usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku, včetně výsledku 

hospodaření obce za účetní období 2018, sestavenou ke dni 31.12.2018. 

Pro: 5 přítomných členů ZO, proti: 0, 1 člen ZO se zdržel hlasování 

Účetní závěrka obce za rok 2018 byla schválena. 

 

 

Ad. 4  V měsíci dubnu byla podána žádost o 2 pracovníky na VPP a ta byla nyní zamítnuta. 

Důvodem zamítnutí je dle Úřadu práce v Bruntále skutečnost, že úřad práce nemá 

dostatek vhodných uchazečů o zaměstnání v dané lokalitě. 

 

Usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 5  Pan starosta informoval zastupitele obce, že v rámci akce „cyklostezka“ bude potřeba 

s majiteli dotčených pozemků provést buď směnu, nebo odkup pozemků. Po domluvě se 

všemi majiteli pozemků, budou záměry směny či prodeje zveřejněny na úřední desce  

a poté projednány na zasedání zastupitelstva obce.   

 

Usnesení č. 5:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 

 

Ad. 6 Svaz měst a obcí zaslal informaci o založení transparentního účtu pro rodinu pana 

Štose, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce. Byl místostarostou obce 

Dražůvky. 

 

Usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 1000,-Kč na podporu 

pozůstalým po panu místostarostovi Rudolfu Štosovi. 

 Schváleno všemi přítomnými. 

 

 

Ad. 7  Různé: 

 Pouť v místní kapli se uskuteční v neděli 23.6.2019 v 11.30 hod. U této 
příležitosti zastupitelé diskutovali o opravě kříže na místním hřbitově. 

 

Usnesení č. 7:. Zastupitelstvo obce bere tyto informace na vědomí. 
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Mimo program jednání: 
 

Pan Milan Mackura sdělil zastupitelstvu obce, že pokládá funkci předsedy životního prostředí. 

Zastupitelstvo obce bere tuto informaci na vědomí. 

 

 

Poté zastupitelé diskutovali o vzhledu obce (černé skládky, oprava autobusové zastávky). 

 

 

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno dne 10.6.2019 v 18:45 hod.  

 

Příští jednání zastupitelstva obce bude svoláno v měsíci červenci nebo srpnu. Svolání 

zasedání bude zveřejněno dle zákona o obcích. 

 

Zápis zhotoven dne: 17.6.2019 

 

Zapsala: Bc. Jana Horňáčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Petra Neshodová   …………….……….. 

                                 

                                  

                                 Petr Kročil            ……………………….…. 

 

 

 

 

   Ing. Jiří Dvořák                                                                          Ladislav Podhorský  

      místostarosta                                                                                     starosta 


